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ANSA

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: MARCO ANTONIO FRANCESLINO, estado civil divorciado, profi ssão 
negociador, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 12/06/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abigail Maria Franceslino. A 
pretendente: LUCINÉIA QUEIROZ, estado civil divorciada, profi ssão assistente ad-
ministrativo, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 11/06/1976, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Otacilio Queiroz e de Laura 
da Silva Queiroz.

O pretendente: RICARDO APARECIDO FERREIRA DE BRITO, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 25/09/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira de Brito 
e de Helena Severa da Silva. A pretendente: NICELIA DA GAMA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar dentista, nascida em Delmiro Gouveia - AL, no dia 27/07/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nicodemos Gama da 
Silva e de Maria Nazare da Gama.

O pretendente: DIEGO FERNANDES MARCELINO, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de preço, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 24/11/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Marcelino e de Amelia Fernandes Mar-
celino. A pretendente: CAMILA MARTINEZ VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 17/06/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Vieira e de Clotilde Martinez Vieira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FÁBIO REVIGLIO ILIOVITZ, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
Campinas - SP, no dia 22/07/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Walter Iliovitz e de Maria Aparecida Reviglio Iliovitz. A pretendente: MICHELLE 
LOURENÇO CORDA, solteira, profi ssão economista, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia 10/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wagner Tadeu Corda e de Alexandrina Maria Lourenço Corda.

O pretendente: RICARDO JOSÉ LOPES CLEMENTE, divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 22/11/1946, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Clemente e de Sylvia Lopes Clemente. A 
pretendente: SUZANA SARDINHA CLEMENTE, divorciada, profi ssão bióloga, nascida 
no Rio de Janeiro - RJ, no dia 04/11/1949, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Geraldo Sieberath Sardinha e de Francisca de Oliveira Sardinha.

O pretendente: HECTOR CALBO D'EPIRO, solteiro, profi ssão radialista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 19/10/1990, residente e domiciliado na Vila Rejente Feijó, São 
Paulo - SP, fi lho de Fuad Miguel D'Epiro e de Sandra Regina Castrillo Calbo D'Epiro. A 
pretendente: VIVIANE ADELIZZI SIMONE, solteira, profi ssão radialista, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 10/05/1992, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lha de Nicola Simone Neto e de Maria Fernanda Adelizzo Simone.

O pretendente: ALEX TREIGER GRUPENMACHER, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em Curitiba - PR, no dia 07/07/1990, residente e domiciliado em Santa Cecília, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Grupenmacher e de Betina Treiger Grupenmacher. A 
pretendente: ANA LAURA BURGER VIANELLO, solteira, profi ssão médica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 11/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Bruno Francisco Carlos Vianello e de Eva Burger Vianello. Obs.: Tendo 
sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: RAFAEL MAGRI DAMIN DA SILVA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Damin da Silva e de Liliana Magri Damin da 
Silva. A pretendente: PATRICIA VENÂNCIO DE REZENDE, solteira, profi ssão 
internacionalista, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 30/08/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Eduardo Gomes de 
Rezende e de Maria Lúcia Venâncio de Rezende.

O pretendente: VITOR PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Salvador - BA, no dia 05/03/1989, residente 
e domiciliado em Salvador - BA, fi lho de Fernando Barros Silva e de Maria Angélica 
Pedreira Lapa de Barros Silva. A pretendente: FLAVIA DOS SANTOS BRAGA, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em Salvador - BA, no dia 24/01/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cesar Marianetti Braga e 
de Izabel Cristina Botelho dos Santos Braga. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo de 
Salvador/Bahia RCPN da Vitória.

O pretendente: CHRISTOPHER RODRIGUES, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Georgia, Estados Unidos da América, no dia 14/08/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Samuel Jamie Rodriguez e de 
Doris Jean Geiger. A pretendente: ANA PAULA DANTAS DE OLIVEIRA TOMÉ, 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/04/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Moreira Tomé e de 
Raimunda Silva Umburama.

O pretendente: CAIO CEZAR DE OLIVEIRA CAVALCANTE, solteiro, profi ssão 
arquiteto, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/07/1987, residente e domiciliado no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Acacio Ferreira Cavalcante e de Rosely José 
de Oliveira Ferreira Cavalcante. A pretendente: LAURA BEATRIZ GRAEFF SEGAL, 
divorciada, profi ssão médica, nascida em Manaus - AM, no dia 27/03/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nephtali Segal Grinbaum e de 
Cláudia Graeff  Segal.

O pretendente: ELTON JORGE BESSA DINIZ, solteiro, profi ssão médico, nascido em 
Limoeiro do Norte - CE, no dia 02/05/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira Diniz e de Maria das Graças Bessa Diniz. A 
pretendente: NATÁLIA DE ALMEIDA CAMINHA, solteira, profi ssão médica, nascida 
em Fortaleza - CE, no dia 18/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Eduardo Augusto de Melo Caminha e de Maria Eugênia Almeida Figueiredo.

O pretendente: ANDRÉ PALOMO, solteiro, profi ssão professor, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 28/05/1985, residente e domiciliado em Jundiaí - SP, fi lho de Evaldo Antonio 
Palomo e de Francisca Cleomide Pereira Palomo. A pretendente: ERIKA AKEMI 
TAKAHASHI, solteira, profi ssão gerente de RH, nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia 
13/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Getulio 
Hirayshi Takahashi e de Julia Hasegava Takahashi. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo 
de Jundiaí - SP.

O pretendente: RAFAEL STÉFANO, solteiro, profi ssão gerente de projetos, nascido 
em Tatuí - SP, no dia 17/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Carlos Roberto Stéfano e de Sonia Maria Mantovani Stéfano. A pretendente: 
NATÁLIA PEREIRA MARCHESI, solteira, profi ssão economista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 03/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Luis Claudio Marchesi e de Evelyn Pereira Marchesi.

O pretendente: MARLON ALBERT LAUBE, solteiro, profi ssão capitalista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 22/01/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Reinhold Laube e de Margarida Alves de Souza. A pretendente: DANIELA 
SMOCKING ROSA, solteira, profi ssão farmaceutica, nascida em Ribeirão Preto - SP, 
no dia 10/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Cesar Rosa e de Sandra Donizeti Smocking Rosa.

O pretendente: MARCO ANTONIO DOS MONTES DA SILVA, solteiro, profi ssão 
contador, nascido em Bauru - SP, no dia 25/11/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jurandyr Gomes da Silva e de Monica Maria 
dos Montes da Silva. A pretendente: ALINE ISIS FERREIRA, solteira, profi ssão 
professora, nascida em Contagem - MG, no dia 03/04/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Márcio Ferreira e de Maria Celeste Dias 
Ferreira.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: PAULO FELIPE BARBOSA DE MORAIS, profi ssão: assessor técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
24/02/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo 
Sergio de Morais e de Sebastiana Barbosa de Morais. A pretendente: ALESSANDRA 
ARAUJO BARBEDO, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 17/02/1992, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Pinto Barbedo e de Guiomar Duarte de Araujo.

O pretendente: RICARDO FELIPPE DE OLIVEIRA MORAES LIMA, profi ssão: gerente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
data-nascimento: 30/04/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Coriolano Moraes Lima e de Merl de Oliveira Moraes Lima. A pretendente: JÉS-
SICA DE MORAIS LIMA, profi ssão: gestora de RH, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 11/10/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amauri Vieira Lima e de Vanda de Morais Lima.

O pretendente: BRUNO WILLIAM LOPES GALHARDO, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 07/10/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Eduardo Fernandes Galhardo 
e de Elaine Cristina Lopes. A pretendente: SIMONE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, 
data-nascimento: 20/10/1987, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha 
de Osmar Pereira da Silva e de Maria Helena Bezerra da Silva.

O pretendente: CAIO FIDELIS CAETANO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/04/1999, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Debora Fidelis Caetano. A pretendente: ANTONIA NICOLY 
FELIX DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Iguatu - CE 
(Registrada no Cartório Cavalcanti Filho - Fortaleza - CE), no dia 23/07/1998, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marciana Felix de Araujo.

O pretendente: THIAGO MELLO MATARAZZO, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 01/11/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fado Marcos Matarazzo e de 
Maria Lucia Mello Matarazzo. A pretendente: VANESSA BIANCHINI SHIBAYAMA, 
estado civil solteira, profi ssão securitária, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 
20/04/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario 
Hilomi Shibayama e de Elaine Aparecida Pereira Bianchini Shibayama.

O pretendente: SERGIO CRISPIM LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante pedreiro, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 15/08/1971, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Lima e de Wanda Aparecida Crispim. 
A pretendente: MARACI LETICIA PADILHA VICENTE, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 02/10/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Vicente e de Marina Padilha.

O pretendente: JEFERSON ALEXANDRE OLIVEROS DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profi ssão publicitário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 14/01/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Silva dos 
Santos e de Nilce Oliveros dos Santos. A pretendente: INARA BROCK BALANIUC, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 
27/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio 
Leonardo Balaniuc e de Elrrita Natalia Brock Balaniuc.

Ida às agências ocorrerá apenas em casos de exigência específi ca. 

O segurado só terá neces-
sidade de ir à agência 
em caso de exigência 

específi ca, como na comple-
mentação de documentação ou 
para fazer perícia para auxílio-
doença, com agendamento feito 
pela internet. A informação é 
secretário de Governo Digital 
do Ministério da Economia, Luis 
Felipe Monteiro, em entrevista 
à TV Brasil.

Ao todo, 90 serviços serão 
digitalizados a partir de julho. 
Entre eles, a solicitação de 
aposentadoria por tempo de 
contribuição, recebimento de 
salário-maternidade, obtenção 
de extrato de pagamento de 
benefício e geração de guia 
da Previdência. “Estamos em 
um projeto de transformação 
digital da Previdência. Todos os 
requerimentos, todos os servi-
ços do INSS estarão disponíveis 
nos canais digitais de forma 
simples, para que o cidadão 
tenha todas as informações 
na primeira tela, com ícones 
intuitivos”, disse Monteiro.

O cidadão poderá acessar os 
serviços pelo site do instituto 
ou pelo aplicativo Meu INSS. O 
secretário informou que o ob-
jetivo é facilitar o atendimento 
pelo número 135, automatizan-
do os procedimentos. O segu-
rado só terá necessidade de ir 
às agências da Previdência em 
caso de exigência específi ca, 
como na complementação de 
documentação. 

Até julho, serviços do INSS serão 
feitos só por internet ou telefone

Até julho, todos os serviços relacionados à Previdência Social poderão ser acessados somente por canais digitais e 
eletrônicos e pelo número de atendimento telefônico 135

Também há casos em que será 
necessário se deslocar, como 
para fazer perícia se dentro do 
processo e obtenção do auxílio-
doença. Contudo, o agendamen-
to desse procedimento pode ser 
feito pela Internet. Até 2020, de 
acordo com o secretário, a meta 
é que mil serviços de diversas 
áreas do governo sejam digita-
lizados. Entre os objetivos, está 
a unifi cação dos canais digitais. 

Em abril, o governo anunciou a 
unifi cação dos sites de órgãos 
vinculados ao Executivo ao 
portal GOV.BR.

Segundo Monteiro, com isso, 
a expectativa é economizar até 
R$ 100 milhões que eram gastos 
com a manutenção das páginas 
de ministérios e outros órgãos 
da administração direta. Ele 
acrescentou que, dentro das 
iniciativas de transformação 

digital do governo, também 
está prevista a disponibilização 
de processos facilitados para 
abertura de empresas pela 
Internet. “Um serviço digital 
oferecido no canal digital é 97% 
mais barato do que o mesmo 
serviço oferecido pro um canal 
presencial. Esses serviços são 
mais baratos, mais rápidos e 
mais agradáveis para os clien-
tes”, afi rmou (ABr).
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Liderança inspiracional: por 
que você deve entender 

esse conceito

Liderança, diz o 

dicionário, é “algo que 

revela autoridade”. 

O líder, então, seria a 

pessoa com espírito de 

ascendência? 

Reduzir o significado 
à semântica é muito 
simplista, porém, traz 

uma refl exão corriqueira em 
empresas e para profi ssionais 
de recursos humanos. Um dos 
grandes desafi os que as organi-
zações enfrentam atualmente 
é encontrar profi ssionais devi-
damente capacitados para as-
sumir funções que demandem 
gestão de pessoas. 

A defi nição ao pé da letra soa 
antiquada e é fácil identifi car o 
porquê. Em tempos de cultura 
atrelada a transformação e 
gestão, uma chefi a autocrática 
– do tipo que não compartilha 
informações e exerce controle 
demasiado – compromete o 
desempenho do negócio. Mas, 
afi nal, que tipo de liderança 
queremos encorajar? Tiro li-
ções das minhas experiências 
ao longo da minha vivência em 
recursos humanos. 

Primeiro, devemos entender 
liderança como uma habilida-
de, não como uma caracterís-
tica de um cargo. É uma ação 
para inspirar e infl uenciar de 
maneira positiva a vida de 
pessoas com um objetivo em 
comum. Nesse contexto, o bom 
líder é, portanto, inspirador: 
desperta o melhor de cada co-
laborador ao passo que motiva 
e envolve a equipe, tornando 
o ambiente e o trabalho em si 
boas experiências. Diversos 
fatores podem levar a essa 
que identifi camos como uma 
liderança inspiracional.

Em uma equipe, a inspiração 
tem função condutora e extraí-
mos o melhor dela quando, nós, 
os líderes, temos clareza da 
visão da empresa e a passamos 
adiante. Só assim podemos 
garantir que temos um lugar 
seguro – até de uma perspec-
tiva psicológica –, permitindo 
que todos os integrantes do 
time sejam eles mesmos. Isso 
gera aproximação. Um outro 
aspecto relevante de uma lide-

rança inspiracional é englobar 
o conceito de unboss. 

A ideia é, basicamente, dis-
sipar o controle e a estrutura 
hierarquizada a que estamos 
acostumados. É sobre dividir 
responsabilidades, abraçar 
eventuais falhas e até cometer 
erros. É possível experimen-
tar diariamente ações que 
refletem a cultura unboss: 
apresentações internas de 
resultados trimestrais, por 
exemplo, podem fi car a cargo 
de analistas; escritório em 
formato open space; assuntos 
estratégicos para a companhia 
tratados de forma horizontal 
por equipes multidisciplinares. 

Só dará certo na prática 
se a companhia for compro-
metida com uma jornada de 
liderança inspiracional, dando 
protagonismo colaboradores 
de todos os níveis e apren-
dendo com eles. O discurso 
da liderança inspiracional só 
se torna coerente a partir de 
um elemento que merece total 
atenção: a comunicação. Se faz 
fundamental porque, além de 
impactar diretamente a pro-
dutividade, a comunicação é a 
via para estabelecer o diálogo 
e traduzir missão e valores da 
empresa, tornando-os claros. 

Sem comunicação, também 
não há engajamento, palavra-
chave de um líder que inspira. 
Transporte para o seu dia a 
dia profi ssional a cultura de 
compartilhar informação com 
os seus funcionários.  A jornada 
inspiracional deve ser pautada 
pela consciência pessoal e 
pela compreensão do impacto 
de sua liderança nos outros. 
Não é simples, uma vez que 
as mudanças devem começar 
internamente. 

Mas, concentrados nisso, é 
viável construir times, delegar 
atividades, gerenciar perfor-
mances, desenvolvendo e, 
principalmente, inspirando os 
colaboradores.  

 
(*) - É diretora de People & 

Organization da Sandoz, divisão 
de genéricos e biossimilares da 

Novartis.

Priscilla Cotti (*)

Tramita no Senado uma sug-
estão de projeto de iniciativa 
popular para criminalizar a 
atividade do coach. Também 
foi apresentada ao Portal 
e-Cidadania outra ideia que 
vai na direção contrária: para 
reconhecer e regulamentar a 
profi ssão. As duas propostas 
são um refl exo da polêmica 
que provoca um debate na 
sociedade sobre esse tipo de 
trabalho já exercido por cerca 
de 70 mil pessoas no Brasil, 
de acordo com a International 
Coach Federation (ICF), a 
maior associação global desses 
profi ssionais.

Em discussão a regulamentação da profi ssão de coaching 
Originária do idioma inglês, 

a palavra coach significa 
treinador. No mercado de 
trabalho, ele é o instrutor 
capacitado a ajudar pessoas a 
atingirem mais rapidamente as 
suas metas na vida pessoal e 
profi ssional. O coach também 
é contratado por empresas na 
busca de resultados em curto 
prazo. Nos Estados Unidos, 
onde a atividade surgiu há 
algumas décadas, a carreira 
já movimenta US$ 2,3 bilhões 
ao ano.

No entanto, nem todos 
encaram a atividade da mes-
ma maneira. Para muita 

gente, o coaching deveria ser 
 considerado crime por explorar 
a boa-fé das pessoas, pois o 
coach não teria habilitação 
necessária para atuar, en-
ganando ao fazer as vezes de 
terapeuta, guru ou “milagreiro”.

Essa é a opinião de William 
Menezes, morador de Sergipe, 
que propôs ao Senado a crim-
inalização da atividade. Sua 
ideia recebeu mais de 20 mil 
apoios. Agora ela foi transfor-
mada em sugestão legislativa e 
tramita na Comissão de Direitos 
Humanos. 

A relatoria é do senador 
Paulo Paim (PT-RS), que ainda 

está analisando a matéria. Se 
aprovada, pode virar projeto 
ser examinada em outras 
comissões. No sentido oposto, 
também há quem reconheça 
a qualidade e os bons resulta-
dos dessa atividade. Do Rio 
Grande do Sul, veio a ideia de 
regulamentação da profi ssão 
apresentada por Ronald Den-
nis Pantin Filho II. O autor da 
proposta destaca que coaches 
e mentores atuam desde que o 
ser humano existe, mas que so-
mente nos últimos 40 anos essas 
profi ssões ganharam destaque 
no Brasil ajudando milhares de 
pessoas a se desenvolverem 
(Ag.Senado).
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